
Rozpoczął się Wielki Post, podczas trwania tego 
okresu liturgicznego będziemy przeżywać uro-
czystość świętego Józefa, która w kościelnym ka-
lendarzu wypada 19 marca. Następny numer na-
szego biuletynu powinien ukazać się właśnie w tę 
uroczystość. Trwa rok świętego Józefa, mamy już 
za sobą ponad dwa miesiące tego roku. Warto po-
stawić sobie pytania: Czy postać świętego Józefa 
jest dla nas mężczyzn jakimś wzorem? Czy pa-
pieska decyzja ustanowienia roku świętego Józefa 
nas, jako mężczyzn świętego Józefa, inspiruje do 
większej gorliwości? Czy podejmowane są przez 
nas jakieś inicjatywy, zaangażowania? Wielki 
Post jak zwykle rozpoczyna się od wezwania do 
nawrócenia. Myślę, że jakimś drogowskazem dla 
podjęcia przemiany serca mogą być dla nas słowa 
z listu apostolskiego „Patris corde” ojca świętego 
Franciszka. Jest tam taki fragment: „Musimy za-
wsze zadawać sobie pytanie, czy z całych sił strze-
żemy Jezusa i Maryi, którzy w tajemniczy sposób 
są powierzeni naszej odpowiedzialności, naszej 
trosce, naszej opiece. Syn Wszechmogącego Boga 
przychodzi na świat, przyjmując stan wielkiej sła-
bości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był 
broniony, chroniony, otoczony opieką, wychowy-
wany. Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak 
Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który nie 
tylko chce ocalić Jej życie, ale który zawsze będzie 
się troszczył o Nią i o Dziecko. Zatem święty Józef 
nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ 
Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dzie-
jach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła 

zacienione jest macierzyństwo Maryi. Józef, chro-
niąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego 
Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kocha-
my Dziecię i Jego Matkę.”
To pytanie papieża „czy z całych sił strzeżemy 
Jezusa i Maryi” w sposób szczególny jest skiero-
wane do mężczyzn. Czy z całych sił strzeżemy 
Jezusa i Maryi w naszym życiu, w naszej rodzi-
nie, w Kościele? Ewangelie kilkakrotnie mówią 
o Józefie, że „wziął” Maryję i Jej Dziecko (por 
Mt 1, 20; 2, 13n; 2, 20n). Bóg Ojciec uczynił Jó-
zefa „swoim cieniem” jak nazwał go Jan Dobra-
czyński w przywołanej przez papieża Franciszka 
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książce „Cień Ojca”, aby wziął pod swoją opiekę 
Maryję i Jej Dziecko Syna Bożego. Jezus chciał 
być otoczony opieką i miłością człowieka. Można 
powiedzieć, że Bóg Ojciec wydał swojego Syna 
w ręce człowieka, aby ten otoczył Go swoją tro-
ską. Św. Łukasz powie o Jezusie, że był poddany 
Maryi i Józefowi. Ta tajemnica się powtarza. Pa-
pież pisze: „Jezus i Maryja w tajemniczy sposób są 
powierzeni naszej odpowiedzialności, naszej tro-
sce, naszej opiece”. Jezus i Maryja są powierzeni 
każdemu z nas. Co to znaczy???
Odpowiedzią jest postawa świętego Józefa. Z jed-
nej strony jest to sprawiedliwość, wierność PRA-
WU Bożemu. Józef jest wierny przepisom prawa. 
Poddaje Jezusa obrzezaniu, przedstawia w świą-
tyni w czterdziestym dniu po urodzeniu, prowa-
dzi na pielgrzymkę do Jerozolimy. A równocze-
śnie jest otwarty na zaskakujące działanie Boga. 
Papież Franciszek napisze, że życie duchowe Jó-
zefa jest drogą, która akceptuje zaskakujące wy-
darzenia i ingerencje Boga. Ojciec święty zwraca 
też uwagę na inną postawę Józefa cytując swojego 
poprzednika na Stolicy Piotrowej papieża Paw-
ła VI: „uczynił ze swego życia służbę, złożył je 
w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią 
odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przy-
sługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby 
złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze 
swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie 

Zawsze dobrze jest zacząć biuletyn od dobrych 
wiadomości, dlatego dziękuję Bogu, że Papież po-
święcił ten rok św. Józefowi. Zła wiadomość jest 
taka, że pandemia już prawie powstrzymała nas 
przed zakładaniem nowych grup. Mam nadzieję, 
że nasze obecne grupy nadal będą spotykać się co 
miesiąc osobiście lub wirtualnie.  I powinniśmy 
planować, jak to zrobić aby powstawały nowe 
grupy, gdy tylko pandemia ostygnie. Tak, to jest 
trudny czas do zakładania nowych grup, ale po-
dobnie jak św. Józef, musimy żyć ukrytym życiem 
świętości. My wiemy z Pisma Świętego, kiedy Jó-
zef dowiedział się, że Maria była w ciąży, kiedy po-
dróżował z Nią do Betlejem, kiedy nie mógł zna-
leźć miejsca i kiedy został zmuszony do ucieczki 
do Egiptu. W tych trudnych czasach Józef był 

do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z sie-
bie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość 
oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu 
w jego domu” (Paweł VI, homilia 1966). Podsu-
mowując. Józef wskazuje że podjęcie troski ozna-
cza służbę. 
Rok świętego Józefa został ogłoszony przez pa-
pieża Franciszka w 150 rocznicę ogłoszenia go 
przez papieża Piusa IX patronem Kościoła. Dla-
tego trzeba nam widzieć w tym wezwanie do tro-
ski o Jezusa nie tylko w swoim życiu, czy w swo-
jej rodzinie, ale także w całym Kościele. A raczej 
troszcząc się o Jezusa i Jego Matkę nie możemy 
nie troszczyć się o Kościół. Jeszcze raz zacytuj-
my papieża Franciszka: „Zatem święty Józef nie 
może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ 
Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dzie-
jach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościo-
ła zacienione jest macierzyństwo Maryi. Józef, 
chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię 
i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż 
kochamy  Dziecię i Jego Matkę.” Warto stawiać 
sobie pytanie o zaangażowanie w Kościele i po-
czucie odpowiedzialności za swoją wspólnotę, 
parafię. Polecam fragment z adhortacji św. Jana 
Pawła II „redemptoris custos” o świętym Józefie, 
a także przesłanie Donalda założyciela Ruchu 
Mężczyzn św. Józefa.
Ks. Mirosław Żak

Przesłanie założyciela
wiernym opiekunem, który zapewnił Maryi i Je-
zusowi bezpieczeństwo i ochronę.  W tym roku 
zachęcam do odkrywania św. Józefa jako przy-
branego ojca, męża wiary, żywiciela i ryzykanta, 
aby naśladować 
jego cnoty i gor-
liwość.  A kiedy 
świat ponownie się 
otworzy, wciągnie-
my wszystkich lu-
dzi w związek z Jó-
zefem i jego synem 
Jezusem. 
Don Turbit
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Propozycja dla MSJ - aktywność w Parafiach

Pokładając 
ufność

Gdy nadeszły trudne czasy dla Kościoła, Pius IX, 
„chcąc zawierzyć go szczególnej opiece święte-
go Patriarchy, ogłosił Józefa «Patronem Kościoła 
katolickiego»”. Wiedział, że akt ten nie był czymś 
przejściowym, ponieważ ze względu na wyjątko-
wą godność, „jakiej Bóg udzielił najwierniejszemu 
słudze swemu, Kościół święty zawsze czcił i wy-
chwalał, a po Najświętszej Pannie najgorętszym 
św. Józefa otaczał uwielbieniem, uciekając się do 
niego w największych potrzebach i niebezpieczeń-
stwach”.
Jakie są przyczyny tak wielkiej ufności? Leon XIII 
wyjaśnia je następująco: „Szczególna przyczyna 
tego, że św. Józef jest opiekunem Kościoła i że Ko-
ściół tak wiele się spodziewa po jego opiece i tro-
skliwości, tkwi w tym, że był małżonkiem Maryi 
i domniemanym ojcem Jezusa Chrystusa [...] Józef 
był prawnym i naturalnym stróżem, opiekunem 
i obrońcą Rodziny świętej [...] Dlatego jest rzeczą 
słuszną i należy się św. Józefowi przed wszystki-
mi innymi, aby teraz swą niebieską potęgą strzegł 
i bronił Kościoła Chrystusowego tak, jak ongiś naj-
sumienniej strzegł Rodziny z Nazaretu, gdzie było 
tego potrzeba”. 
Trzeba modlić się o to orędownictwo; jest ono 
ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla 

Przykład nabożeństwa organizowanego przez MSJ 
Oborniki Śląskie

Nabożeństwo odbywa się w każdą drugą środę mie-
siąca o godzinie 17.20 i prowadzą je Mężczyźni Świę-
tego Józefa przy współudziale społeczności całej pa-
rafii.

Nabożeństwo ma następujący przebieg
Pieśń na wejście (organista)
Wezwanie do św. Józefa
Czytanie fragmentu przybliżającego postać św. Józefa 
(List apostolski “Patris Corde” lub “Redemptoris Cu-
stos”, ewentualnie fragment z książki “Cień ojca”.
Odczytanie Intencji wiernych i modlitwa w różnych 
intencjach

obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, 
ale także i przede wszystkim dla umocnienia go 
w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata 
i nowej ewangelizacji obejmującej „kraje i narody, 
w których niegdyś — jak napisałem w Adhorta-
cji apostolskiej  Christifideles laici  — religia i ży-
cie chrześcijańskie kwitły [...] dzisiaj wystawione 
są na ciężką próbę”. Aby nieść po raz pierwszy 
prawdę o Chrystusie, lub głosić ją ponownie tam, 
gdzie została zaniedbana czy zapomniana, Ko-
ściół potrzebuje szczególnej „mocy z wysokości” 
(por. Łk 24, 49; Dz 1, 8), będącej z pewnością da-
rem Ducha Pańskiego, jak również owocem wsta-
wiennictwa i przykładu jego Świętych.
Pokładając ufność w przemożnym wstawiennic-
twie św. Józefa, Kościół widzi w nim również wspa-
niały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów 
życia, ale dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, nie-
zależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej 
pełni każdy z wiernych. Jak stwierdza Konstytucja 
Soboru Watykańskiego II o Objawieniu Bożym, 
fundamentalną postawą całego Kościoła winno 
być „nabożne słuchanie Słowa Bożego”, czyli cał-
kowita gotowość wiernego służenia zbawczej woli 
Boga objawionej w Jezusie. I oto już na początku 
dziejów odkupienia odnajdujemy wcielony wzór 
posłuszeństwa — po Maryi — właśnie w Józefie, 
który wyróżnił się wiernym wypełnieniem Bożych 
przykazań.
(Jan Paweł II, Redemptoris custos)

Litania do św. Józefa w intencji prześladowanego Ko-
ścioła i Chrześcijan
Jedna z modlitw do św. Józefa
Pieśń na koniec (organista)
Przewiduje się również dawanie świadectw.
Nabożeństwo kończy się chwilą adoracji Najświętsze-
go Sakramentu w ciszy

Dodatkowo, każdego 19-go dnia miesiąca, po mszy 
św. odmawiana będzie modlitwa zawierzenia się św. 
Józefowi zawarta w Patris Corde.

- - - - - - - - - - - 
Zapraszamy do organizowania podobnych nabo-
żeństw przez grupy MSJ w naszych parafiach. 
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Z życia męskich wspólnot i ruchów

3 lutego - 12 maja 2021
Odkrywaj Życie Wiarę Sens - męska edycja kursu ALPHA
Kurs Alpha to cykl 11 spotkań połączonych ze wspólnym wyjazdem. Spotykamy się w luźnej atmosferze, by wspólnie 
zastanowić się nad pytaniami, które nurtują większość z nas nt. Boga, kościoła, sensu życia, Jezusa i wielu innych kwestii 
dotyczących wiary chrześcijańskiej.

17 lutego 2021 - 3 kwietnia 
Męska Pokuta – zapraszamy do intensywnego przeżycia Wielkiego Postu 
 – słowa zachęty + inspiracja na http://pokuta.live

19-21 lutego 2021
Męskie Rekolekcje w Drodze
Pod koniec lutego 2021 zapraszamy Cię na wspólne rekolekcje w drodze. W ramach ruchu Mężczyzn Świętego Józefa 
budujemy grupy męskiego wsparcia. Dotykamy spraw podstawowych, ale również bardzo zaawansowanych. Często 
słyszymy (od osób regularnie przychodzących na nasze spotkania), że żałują, że usłyszeli o tym tak późno.

26 lutego 2021 
MSJ Wrocław - Spotkanie mężczyzn i konferencja: 
"Mężczyzna w Piśmie Św. i nauczaniu Jana Pawła II", którą wygłosi ks. Jan Kruczyński 
spotykamy się w Kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej przy ul. Grabiszyńskiej 103 - Wrocław 

17 marca 2021. - Nasze kolejne duże spotkanie w Kamieniołomie: 17 marca 2021. 
Temat: “Wzorzec męskości - inspiracja św. Józefa” przybliży nam Abp Zbigniew Stankiewicz doktor teologii 
fundamentalnej, były wiceprzewodniczący Związku Polaków na Łotwie, arcybiskup metropolita Rygi i prymas Łotwy od 
2010, członek Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan od 2012.

MSJ Wrocław 16-17-18.03.2021
Dni Odnowy Duchowej Rekolekcje dla mężczyzn we Wrocławiu.  Temat: „NAUCZANIE ŚW. JÓZEFA NA KARTACH 
EWANGELII” - w spotkaniu przewodniczyć będzie: Ks. Jerzy Morański SDS, Konferencje wygłosi: ks. dr Ryszard 
Kempiak SDB.

MSJ Wrocław 26 marca 2021
Spotkanie mężczyzn i konferencja: "Quo vadis, katoliku" którą wygłosi Tomasz Terlikowski 

18 września 2021 
5 jubileuszowe Oblężenie Jasnej Góry. Zapraszamy!

13-17 października 
2 Międzynarodowe Oblężenie Wiecznego Miasta Rzymu – gość spotkania: Ralph Martin

Zatroszczmy się finansowo o Stowarzyszenie.
Wszystkie formy wsparcia podane są na stronie internetowej http://mezczyzni.net/main/o-nas/wsparcie-mj
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